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■ЦАРИЦА ЙОАННА-

ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с 
предмет „Доставка на общ медицински консуматив за УМБАЛ 
’’Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”, обявена с Решение № - РД -  03 - 
34/24.04.2015 г., назначена със Заповед №-РД- 02-264/22.05.2015 г.

След проверка за наличието и редовността на документите, 
съдържащи се в офертите на участниците, комисията изготви Протокол 
№1/01.06.2015 г. с констатации относно наличието и редовността на 
изискуемите от Възложителя документи, и съответствието с критериите 
за подбор на участниците.

В съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП копие от Протокол № 1 
получиха всички участници. В него беше посочено кои участници какви 
документи е необходимо да представят допълнително, и срока, в който да 
го направят.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на 
протокола бяха представени документи, както следва:

1. “Агарта-ЦМ”ЕООД предостави валидни копия на:
- сертификат ISO 13485:2003 на производителя Момина крепост АД;
- сертификат ISO 9001:2000 на производителя Саниген СПА;
- сертификат ISO 9001:2008 на производителя Vygon S.A.;
- сертификат ISO 13485:2003 на производителя Unimark.
С допълнително представените документи офертата на участника 
съответства с критериите за подбор на Възложителя.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “Агарта—ЦМ”ЕООД до участие в процедурата.

http://www.isul.eu/


2. “Елпак Лизинг”ЕООД предостави декларация, че съгласно чл.8 ал.2 
от ЗМИ медицинския консуматив е сертифициран и притежава СЕ марка. 
С допълнително представения документ офертата на участника 
съответства с критериите за подбор на Възложителя.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “Елпак Лизинг”ЕООД до участие в процедурата.

3. “Софарма Трейдинг”АД предостави валидно копие на сертификат 
ISO 13485:2003 на производителя Момина крепост АД.
С допълнително представения документ офертата на участника
съответства с критериите за подбор на Възложителя.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “Софарма Трейдинг”АД до участие в процедурата.

4. “Хелмед България”ЕООД предостави валидно копие на сертификат 
ISO 13485:2003 на производителя Шанхай Шенфенг Медикъл енд Хелт.
С допълнително представения документ офертата на участника
съответства с критериите за подбор на Възложителя.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “Хелмед България”ЕООД до участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеяедане на пликове №№ 2 на 
участниците, и съдържащите се в тях документи, свързани с 
изпълнението на поръчката, съобразно избрания критерий за
икономически най-изгодна оферта, а именно:

- Техническо предложение, изготвено по Приложение № 6, включващо и 
срок за изпълнение.
Изискванията на Възложителя по отношение на срока на доставка - до 48 
часа.

1 .„Софинформпродукт-Грозданов” ЕООД офертата на участника е за 
обособена позиция № 4, номенклатурни единици 5, 6 и 17.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по 
образеца от документацията. Техническото предложението за изпълнение 
на поръчката на участника отговаря на изискванията на Възложителя. 
Заложен срок на доставка - 48 часа.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника „Софинформпродукт-Грозданов” ЕООД до участие 
и класиране.

2. Медицинска Техника Инженеринг” ООД офертата на участника е за 
обособена позиция № 1, номенклатурна единица 5 и обособена позиция 
№ 4, номенклатурни единици 1, 4, 5, 6, 11, 12 и 15.



Техническите предложения за изпълнение на поръчката са изготвени по 
образеца от документацията и са поставени в два плика №№ 2. 
Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участника 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Заложени срокове на доставка и за двете обособени позиции - 48 часа. 
Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника “Медицинска Техника Инженеринг” ООД до 
участие и класиране.

3. “Истлинк България” ЕООД -  офертата на участника е за обособена 
позиция № 4, номенклатурни единици 3, 8, 11, 12 и 17.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по 
образеца от документацията. Техническото предложението за изпълнение 
на поръчката на участника отговаря на изискванията на Възложителя. 
Заложен срок на доставка - 48 часа.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника “Истлинк България” ЕООД до участие и 
класиране.

4. “ПАРАМЕДИКА” ООД -  офертата на участника е за обособена 
позиция № 4, номенклатурни единици 1, 4, 5, 6 и 10.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по 
образеца от документацията. Техническото предложението за изпълнение 
на поръчката на участника отговаря на изискванията на Възложителя. 
Заложен срок на доставка - 24 часа.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника “ПАРАМЕДИКА” ООД до участие и класиране.

5. “Айкхорн и Ко” ЕООД -  офертата на участника е за обособена 
позиция № 4, номенклатурна единица 12.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по 
образеца от документацията. Техническото предложението за изпълнение 
на поръчката на участника отговаря на изискванията на Възложителя. 
Заложен срок на доставка - 47 часа.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ‘Айкхорн и Ко” ЕООД до участие и класиране.

6. ”Инвар” ЕООД -  офертата на участника е за обособена позиция № 4, 
номенклатурни единици 4 и 5.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по 
образеца от документацията. Техническото предложението за изпълнение 
на поръчката на участника отговаря на изискванията на Възложителя. 
Заложен срок на доставка - 18 часа.



Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’Инвар” ЕООД до участие и класиране.

7. “Агарта-ЦМ”ЕООД -  офертата на участника е за:
- обособена позиция № 1, номенклатурни единици 1, 2, 3 и 4;
- обособена позиция № 2, номенклатурни единици 1 и 2;
- обособена позиция № 4, номенклатурни единици 3, 8, 9, 10, 11 и 15. 
Техническите предложения за изпълнение на поръчката са изготвени по 
образеца от документацията и са поставени в три плика №№ 2. 
Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участника 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Заложени срокове на доставка за трите обособени позиции - 48 часа. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника “Агарта—ЦМ”ЕООД до участие и класиране.

8.“Елпак Лизинг”ЕООД -  офертата на участника е за обособена 
позиция № 4, номенклатурни единици 1,6, 11, 15 и 17.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката са изготвени по 
образеца от документацията и са поставени в пет плика №№ 2. При 
отваряне на плик № 2 за номенклатурна единица 15, комисията 
констатира, че в него е поставено ценово предложение а не техническото 
предложение.
Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
не отговаря на изискванията на Възложителя за обособена позиция№ 4, 
номенклатурна единица 15.
Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя за обособена позиция № 4, 
номенклатурни единици 1, 6, 11 и 17.
Заложени срокове на доставка за четирите номенклатурни единици - 48 
часа.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
- не допуска участника “Елпак Лизинг”ЕООД до участие и класиране 
за обособена позиция№ 4, номенклатурна единица 15.
- допуска участника “Елпак Лизинг”ЕООД до участие и класиране за
обособена позиция № 4, номенклатурни единици 1, 6, 11 и 17.

9.“Софарма Трейдинг”АД -  офертата на участника е за обособена 
позиция № 4, номенклатурни единици 7, 9, 11 и 15.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по 
образеца от документацията. Техническото предложението за изпълнение 
на поръчката на участника отговаря на изискванията на Възложителя. 
Заложен срок на доставка - 48 часа.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника “Софарма Трейдинг”АД до участие и класиране.



10. “Аквахим”АД- офертата на участника е за обособена позиция № 4, 
номенклатурни единици 9, 10 и 11.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по 
образеца от документацията. Техническото предложението за изпълнение 
на поръчката на участника отговаря на изискванията на Възложителя. 
Заложен срок на доставка - 48 часа.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника “Аквахим”АД до участие и класиране.

11. “Хелмед България”ЕООД - офертата на участника е за обособена 
позиция № 4, номенклатурни единици 1, 6, 7, 9, 15 и 17.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по 
образеца от документацията. Техническото предложението за изпълнение 
на поръчката на участника отговаря на изискванията на Възложителя. 
Заложен срок на доставка - 48 часа.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника “Хелмед България”ЕООД до участие и класиране.

Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Документацията за 
обществената поръчка заедно с офертата се представят мостри в 
оригинални опаковки на оферираните изделия. В приложения списък 
мострите да са еднозначно дефинирани по спецификацията, а не с 
каталожния номер на производителя. Върху всяка мостра да има надпис, 
съответстващ на обособената позиция, номенклатурна единица и 
подноменклатурна от спецификацията. Представянето на мостри за 
всички подпозиции от номенклатурна единица е задължително. 
Непредставянето на мострите по указания начин и непредставяне на 
мостри за всички подноменклатури от номенклатурна единица води до 
недопускане до участие в процедурата за съответната номенклатурна 
единица.

Участникът „Софинформпродукт-Грозданов” ЕООД не е представил 
мостра за обособена позиция № 4, номенклатурна единица 17.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се 
допусне и да бъде отстранен от участие за обособена позиция № 4, 
номенклатурна единица 17 участникът „Софинформпродукт- 
Грозданов” ЕООД.

Комисията продължи с проверка за съответствие на предоставените 
мостри за допуснатите номенклатурни единици от обособените позиции с 
изискванията, заложени в техническата спецификация.

За обособена позиция № 4, номенклатурна единица 1 (Гел контактен туби 
х 5л.) участникът “Елпак Лизинг”ЕООД е предоставил мостра с размер



на опаковката различен от исканата от Възложителя. При изискване за 
туба х 5 л. представената мостра е в туба х 260 гр.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се 
допусне и да бъде отстранен от участие за обособена позиция № 4, 
номенклатурна единица 1 участникът “Елпак Лизинг”ЕООД.

За всяко предложение, отговарящо на изискванията на ЗОП и 
условията на възложителя, комисията изготвя комплексна оценка за 
икономически най-изгодна оферта за всяка позиция, допусната до 
участие и класиране.

Съгласно утвърдената методика, комплексната оценка се определя 
като сума от оценките по показателите Пц-показател „Цена” и Пк -  
показател качество: К = Пц+Пк.

На този етап от работата си комисията извърши оценка на 
предложенията на участниците по показател “Качество” се изразява с 
цифра на стойност до 40 т. въз основа на експертна оценка на комисията 
на предоставените мостри, Пк се формира, като комисията оценява 
качеството на артикулите по всяка подноменклатурна единица с точки от 
0 до 40т. Сборът от точките по подноменклатурна единица се разделя на 
броя подноменклатурна единица. При оценка нула за качество на 
артикул по една подноменклатурна единица от съответната 
номенклатурна единица цялата номенклатурна единица не се 
допуска до класиране.

Мострата за обособена позиция № 4, номенклатурна единица 6 на 
участника „Хелмед България” ЕООД -  „Електроди ” е със засъхнал 
гел, което не позволява доброто залепване на електрода към кожата.

Мотивирана от горното, комисията реши:
Дава оценка “нула” за качество на тази мостра и не допуска участника 
„Хелмед България” ЕООД до по нататъшно участие в класирането за 
обособена позиция № 4, номенклатурна единица 6.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се 
допусне и да бъде отстранен от участие за обособена позиция № 4, 
номенклатурна единица 6 участникът „Хелмед България” ЕООД.

Мострата за обособена позиция № 4, номенклатурна единица 6 на 
участника „Елпак Лизинг” ЕООД -  „Електроди ” е с недостатъчно 
количество гел, което не позволява доброто залепване на електрода 
към кожата.



Мотивирана от горното, комисията реши:
Дава оценка “нула” за качество на тази мостра и не допуска участника 
„Елпак Лизинг” ЕООД до по нататъшно участие в класирането за 
обособена позиция № 4, номенклатурна единица 6.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се 
допусне и да бъде отстранен от участие за обособена позиция № 4, 
номенклатурна единица 6 участникът „Елпак Лизинг” ЕООД.

Оценките по показател качество на медицинските консумативи на 
участниците са отразени в Приложение № 1.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на Пликове
юдложения на участниците, и е подписан на

Комисия:
Председател:

Членове:


